Notă informativă
privind rezultatele atelierului de lucru
“Necesitatea creării și ajustării cadrului legislativ privind protecția și
conservarea peisajului terestru”, desfășurat la data de 21.09.2017
La data de 21.09.2017, Mișcarea Ecologistă din Moldova, a desfășurat Atelierul de lucru
.“Necesitatea creării și ajustării cadrului legislativ privind protecția și conservarea peisajului
terestru”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Comunitate responsabilă – peisaj
terestru conservat”, realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Programului de
Granturi Mici GEF, implementat de PNUD. Mai multe detalii cu privire la proiect pot fi
consultate pe pagina proiectului: http://mem.md/proiectul-comunitate-responsabila-peisajterestru-conservat/ .
Scopul atelierului de lucru a fost de a evalua situația curentă privind conservarea și protecția
peisajului terestru în Republica Moldova, precum și de a formula, în rezultatul dezbaterilor,
recomandări privind crearea și ajustarea cadrului legislativ de referință.
La atelier au participat reprezentanți ai mediului academic, instituții publice, organizații nonguvernamentale în domeniul protecției mediului înconjurător și turismului.
La atelierul de lucru au fost prezentate comunicări pe următoarele subiecte:
1. Protecția și conservarea peisajului terestru în Republica Modova – viziunea Mișcării
Ecologiste din Moldova privind situația actuală și necesitatea de a îmbunătăți gradul de
protecție a peisajului terestru. Comunicator – Alecu Reniță, Mișcarea Ecologistă din
Moldova
2. Dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor în Republica Moldova. Comunicator –
Iurie Bejan, Laboratorul Geografia Peisajelor, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
3. Cadrul legislativ existent și proiectul de lege privind protecția și conservarea peisajului
terestru în Republica Moldova. Comunicator - Galina Norocea, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate
4. Arboricultura ornamentală și arhitectura peisajeră în Republica Moldova – Ion Roșca,
Grădina Botanică a AȘM
În rezultatul discuțiilor au fost generate recomandări privind:
1. Recunoașterea legislativă a peisajului
 promovarea legii cadru - Legea peisajului;
 completări la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat– includerea
prevederilor și anexelor cu lista monumentelor geologice și paleontologice protejate de
stat, a monumentelor de arhitectură peisajeră;
 integrarea reglementărilor (aspecte practice) privind peisajul în actele legislative și
normative din domeniul dezvoltării regionale, urbanismului și construcțiilor: Codul
urbanismului și construcțiilor, documentele de amenajare a teritoriului și dezvoltare
spațială (PLAM, PATR, PUG, PUZ);
 integrarea prevederilor privind peisajul în Planurile de modernizare a infrastructurii
turistice şi amenajare a destinaţiilor turistice;
 modificări în Codul Contravențional referitor la metodologia de calcul a recuperării
prejudiciului în cazul degradării peisajului;
 modificări în Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi
schimb de terenuri;
 Modificări în sistemul de taxare a resurselor naturale.

2. Întreprinderea măsurilor de asigurare a inventarierii și monitoringului valorilor peisajere
(monumentelor de arhitectură peisajeră, a rezervațiilor peisajere)
3. Creșterea gradului de pregătire profesională a specialiștilor din domeniul arhitecturii,
construcțiilor și amenajării teritoriale
 Identificarea posibilităților de a extinde în programul de studii al viitorilor specialiști în
arhitectură, urbanism și inginerie discipline privind dezvoltarea durabilă, protecția
mediului ambiant, inclusiv a peisajului terestru.
4. Sporirea gradului de comunicare și conștientizare a valorii și importanței peisajului pe
diverse dimensiuni: științifică, identitar-culturală, turistică
 Programe naționale de promovare a peisajelor-model ca element al potențialului turistic
al țării ;
 Sensibilizarea comunității privind degradarea monumentelor de arhitectură peisajeră și
a peisajului în ansamblu și măsurile care ar trebui întreprinse pentru protecția acestora.

